
Program 91. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

14. října 2020

91.1 BD Kamýcká 684. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

91.2 Vyhodnocení poptávky na administrátora likvidace dešťových vod z radnice (pokračování bodu

89.6). Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

91.3 Dodatečné práce na akci „Kulturně komunitní centrum“, určení dodavatele. Předkládá: MgA. J.

Navrátilová, ref. výstavby.

91.4 Rekonstrukce komunikace Armádní. Předkládá: Ing. V. Vik, místostarosta.

91.5 Opatření COVID 19 - objednání materiálu, režim ve zřizovaných školách během trvání

mimořádných opatření. Předkládá: starosta.

91.6 Předání splaškové kanalizace postavené společností Ekospol v komunikacích na Alšově vyhlídce

do správy VAK Beroun. Předkládá: starosta.

91.7 Výstavba VO na území hl.m. Prahy - 4 etapa - nepojmenovaná ulička mezi Na Mírách a

Suchdolskou. Předkládá: starosta.

91.8 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Pokračování bodu 90.13. Předkládá: tajemnice.

91.9 Umístění Z-BOXu Zásilkovny v městské části Praha-Suchdol. Pokračování bodu 89.12. Předkládá:

starosta.



% ZÁPIS z 91. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 14. ŘÍJNA 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánkova - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobska Minárikova - radní

lng. Gabriela Lněničkova - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánkova, Ing. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíkova, tajemnice

Zasedaní bylo zahájeno v 16.25 hod.

Program zasedání:

91.1 BD Kamýcká 684. Pokračování bodu 60.3, 71.1, 84.1 Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

Usnesení rady: Rada bere na vědomí rozpočet celkových nákladů na stavební práce na realizaci

stavby BD Kamýcká 684 ve výši 28,735 mil Kč bez DPH dle projektu pro stavební povolení. Rada

požaduje upřesnit úspory oproti původnímu propočtu nákladů ve výši 32,970 mil. Kč bez DPH stím, že

o dalším postupu v přípravě dokumentace pro provedení stavby bude rozhodnuto neprodleně po

vyjádření HMP o konečné výši příspěvku na realizaci bytového domu se startovacími byty. Rada

ukládá úřadu požádat projektanta o doplnění podkladů, prověřit provedení změn projektu dle usnesení

rady č. 71.1. a předložit zpravu radě v termínu do 30. 11. 2020. Rada dale ukládá úřadu realizovat

usnesení rady č. 60.3 2 února 2020 a připravit demolici BD, č.p. 684. Hlasování o usnesení: 5-0-0

91.2 Vyhodnoceni poptávky na administrátora likvidace dešťových vod z radnice

(pokračování bodu 89.6). Předkládá: lng. Č. Mudruňka, ref. realizace investic. Rada odkládá na

příště a ukládá úřadu městské části zajistit propočet nákladů na realizaci stavby. Hlasování o

usnesení: 5-0-0 91.3 Dodatečné práce na akci „Kulturně komunitní centrum“, určení

dodavatele. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada souhlasí s s

provedením nezbytných doplňkových stavebních prací, které navazují na dokončenou stavbu

„Kulturně-komunitní centrum“ společností 4P Invest s.r.o., IČ: 27740498 za cenu 67 793,46 Kč vč.

DPH.. Prácepřímo souvisí se stavbou „Kulturně-komunitní centrum“ , proto byly zadány zhotoviteli

stavby spol. 4P Invest s.r.o. Ocenění prací bylo provedeno v souladu s SoD č. 019/2019. na realizaci

stavby „Kulturně-komunitní centrum“. Rada pověřuje úřad, aby práce objednal. Hlasování o usnesení:

5-0-0

91.4 Rekonstrukce komunikace Armádní. Předkládá: lng. V. Vik, místostarosta. Rada ukládá

úřadu neprodleně zorganizovat jednání s projektantem a investorem stavby s cílem vyjasnit

projektovou dokumentaci a projednat případné úpravy stavby. Rada dále ukládá úřadu předložit na

příští jednání rady návrh na opravy zejména komunikací dotčených MHD (výtluky, poklopy, vpusti,

zásyp dlažby) ještě v roce 2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

91.5 Opatření COVID 19 — objednání materiálu, režim ve zřizovaných školách během trvání

mimořádných opatření. Předkládá: starosta. Jednání se zúčastnila ředitelka ZŠ M. Alše,

Mgr. Kejharova. Usnesení rady: a) Rada na základě provedeného průzkumu cen souhlasí

s objednávkou 30.000 ks jednorázových, třívrstvých roušek s klipem na nos za cenu 2,70 Kč bez DPH

za kus u dodavatele Martin Kaplan, Pardubice, IČ: 69169152 v celkové ceně. bez DPH 81.000 Kč.

Rada pověřuje starostu podpisem objednávky. b) Rada schvaluje nákup 1500 balení Vitaminu C 500

mg. v ceně 72,80 Kč bez DPH v celkové ceně 125.580 Kč včetně DPH a 2000 balení Multivitamínů s

minerály v ceně 85,60 Kč bez DPH v celkové ceně 196.880 Kč včetně DPH od společnosti

MedPharma, spol. s.r.o., IČ 26222752. Rada ukládá úřadu zajistit nákup. c) Rada bere na vědomí, že

městská část využila nabídku a požádala hlavní město Praha 0 10 modemů pro děti ZS, . d) Rada bere

na vědomí informaci ředitelky základní školy o zajištění výuky po rychlých změnách podmínek pro

vyučování v posledních dnech v důsledku opatření proti Covid 19. Hlasování o usnesení: 5-0-0

91.6 Předání splaškové kanalizace do správy VAK Beroun. Předkládá: starosta. Usnesení rady:

Rada souhlasí s předáním následujících stok a zařízení splaškové kanalizace evidované v majetku MC

Praha-Suchdol do správy spol. VAK Beroun s.r.o,:

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



- splaškové kanalizace v komunikacích Bažantní U Kapličky, Ke Kozím Hřbetům a Starosuchdolská,

- splaškové kanalizace na Alšově vyhlídce,

Rada po úpravách souhlasí se zněním protokolů o předání a pověřuje starostu jejich podpisem.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

91.7 Výstavba VO na území hl.m. Prahy — 4. etapa Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada s

ohledem na nevyjasněnou infrastrukturu v této oblasti nesouhlasí s tím, aby společnost CostControl

zahájila projekční práce na veřejném osvětlení vnepojmenované uličce mezi ul. Na Mírách a

Suchdolská v rámci 4. etapy výstavby Veřejného osvětlení na území HMP. Hlasování o usnesení: 5-

0-0

91.8 Vyúčtování služeb BD Stehlíkova. Předkládá: Ing. J. Krulíková, tajemnice. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí, že právní zastoupení ve věci vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za

rok 2016 na základě doporučení vedoucího OHSOM neprodleně převezme advokát JUDr. Robert

Jehne, IČ 66 21 90 94, který je členem sdružení Jehne, Vodák, advokátní kancelář, se sídlem

Washingtonova 1567/25, 110 00 Praha 1. Rada po úpravách schvaluje smlouvu o poskytování

právní pomoci advokátem JUDr. Robert Jehnem, pověřuje starostu podpisem a ukládá úřadu zajistit

neprodlené předání veškerých podkladů v této věci uvedenému advokátovi. Hlasování o usnesení:

5-0-0

91.9 Umístění Z-BOXu Zásilkovny v městské části Praha-Suchdol. Pokračování bodu 89.12.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s umístěním Z-BOXu Zásilkovny společnosti

Zásilkovna s.r.o. na Suchdolském náměstí naproti č.p. 734 (radnice městské části Praha-Suchdol).

Rada vyhlašuje záměr na výpůjčku části pozemku parc.č. 2375 v k.ú. Suchdol o výměře 1 m2,

Suchdolské náměstí, pro umístění Z-BOXu Zásilkovny za následujících podmínek: Výpůjčka na

dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, přednostní výpůjčka pro společnost Zásilkovna s.r.o.,

IC: 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, vypůjčitel po ukončení výpůjčky

uvede vypůjčený pozemek do původního stavu. Rada ukládá starostovi, aby zajistil vyvěšení záměru

na výpůjčku na úřední desce po dobu 15 dní. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 20.35 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 14. 10. 2020

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


